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Rotary har et tilbud som langt flere burde få tilgang til, mener Grethe Christiansen (Artikkel og Foto: 

Per Simon Mustvedt)

Har Rotary en fremtid?

Christiansen er regional koordinator for Rotary Foundation, og hun satte søkelyset på Rotary 

International og The Rotary Foundation – og på oss som medlemmer: Hvorfor lever de begge, og 

hvorfor er vi med? spurte hun.

"Hvorfor står ikke folk i kø for å bli med i Rotary?" spurte Grethe Christiansen i sitt foredrag på 

Distriktskonferansen i Distrikt 2290 i Kristiansand.

Det Rotary som Paul Harris stiftet var først og fremst en organisasjon basert på service, kameratskap, 

mangfoldighet, hederlighet og lederskap – altså det som kjennetegner Rotary i dag; nettverk og 

humanitært arbeid.

Hjelpernes pengebinge

Rotary har imidlertid også et annet og viktig ben å stå på: The Rotary Foundation. For det er via TRF vi 

kan leve opp til Rotays formål om ”Doing good in the world”. Rotarys 1,2 millioner medlemmer er den 

nødvendige basisen for The Rotary Foundation, men pengene som brukes til å gjøre godt i verden 

kommer utelukkende fra frivillige bidrag – fra enkeltmennesker og fra givere av ulike slag. -Det er

rotaryfondet som setter Rotary istand til å drive fredskapende og humanitære prosjekter, og som gjør 

Rotary kjent og attraktiv for potensielle medlemmer og samarbeidspartnere, sa Grethe Christiansen.

Men skal vi kunne fortsette med rotaryarbeidet, og å gjøre godt i verden, må vi bli flinkere til å

rekruttere yngre og entusiastiske mennesker. -Der vil Rotaract-klubbene kunne spille en nøkkelrolle, 

dersom vi bare støtter opp under dem, sa Christiansen. Samspill mellom Rotary, The Rotary 

Foundation og Rotaract gir det beste grunnlaget for Rotarys fremtid, mente hun.

Leverer ikke det vi lover?

-Når fortalte du sist med begeistring til venner og kolleger om opplevelsene dine i Rotary? Og når 

fortalte du sist om de unge menneskene som vi sender ut i verden hvert år – og de som kommer til oss 

på utveksling? Svikter rekrutteringen fordi våre rotaryvenner glemmer alt om ledelse og lederskap når 

de er i Rotary? Og hvorfor forsvinner de nye vi har fått inn i klubbene?  Kan det være fordi vi ikke 

leverer det vi lover? Kan det være fordi noen ikke følger med tiden og endrer holdninger og former? 

Spurte Grethe Christiansen.

Travle mennesker stiller krav når de skal bruke dyrebar tid og energi på noe. De prioriterer, og det er 

forståelig. En gang i blant skal man spørre seg selv hvorfor man gjør det man gjør.  Hva kan du bidra 

med for å gjøre en forskjell, og hva vil du bruke det til?

Gjør en forskjell!

-Jeg håper du er i Rotary fordi du tror på at du kan gjøre en forskjell for noen andre mennesker! Vi er 

1,2 millioner, og hvis hver enkelt kan gjøre litt, så kan vi sammen nå langt. Jeg er i Rotary fordi jeg 

synes det er interessant, og jeg tror på at jeg kan gjøre en forskjell! Men jeg er rotarianer av minst 10 

andre, gode grunner også! Sa hun.

-Rusk grundig i de medlemmene som holder på å henfalle til, eller har reaksjonære tilbøyeligheter. 

Fortell med entusiasme og glede om dine opplevelser i Rotary. Jeg lover at det smitter, sa Grethe

Christiansen.
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Har Rotary en fremtid? 
- Hvorfor står ikke folk i kø for å bli med i Rotary? spurte Grethe Christiansen i sitt foredrag 

på Distriktskonferansen i D 2290 i Kristiansand. Christiansen er regional koordinator for 

Rotary Foundation, og hun satte søkelyset på Rotary International og The Rotary Foundation 

– og på oss som medlemmer: Hvorfor lever de begge, og hvorfor er vi med? spurte hun. 

Det Rotary som Paul Harris stiftet var først og fremst en organisasjon basert på service, 

kameratskap, mangfoldighet, hederlighet og lederskap – altså det som kjennetegner Rotary i 

dag; nettverk og humanitært arbeid. 

Hjelpernes pengebinge 

Rotary har imidlertid også et annet og viktig ben å stå på: The Rotary Foundation. For det er 

via TRF vi kan leve opp til Rotays formål om ”Doing good in the world”.  Rotarys 1,2 

millioner medlemmer er den nødvendige basisen for The Rotary Foundation, men pengene 

som brukes til å gjøre godt i verden kommer utelukkende fra frivillige bidrag – fra 

enkeltmennesker og fra givere av ulike slag. -Det er rotaryfondet som setter Rotary istand til å 

drive fredskapende og humanitære prosjekter, og som gjør Rotary kjent og attraktiv for 

potensielle medlemmer og samarbeidspartnere, sa Grethe Christiansen. 

Men skal vi kunne fortsette med rotaryarbeidet, og å gjøre godt i verden, må vi bli flinkere til 

å rekruttere yngre og entusiastiske mennesker. -Der vil Rotaract-klubbene kunne spille en 

nøkkelrolle, dersom vi bare støtter opp under dem, sa Christiansen. Samspill mellom Rotary, 

The Rotary Foundation og Rotaract gir det beste grunnlaget for Rotarys fremtid, mente hun. 

 

Leverer ikke det vi lover? 

-Når fortalte du sist med begeistring til venner og kolleger om opplevelsene dine i Rotary? Og 

når fortalte du sist om de unge menneskene som vi sender ut i verden hvert år – og de som 

kommer til oss på utveksling? Svikter rekrutteringen fordi våre rotaryvenner glemmer alt om 

ledelse og lederskap når de er i Rotary? Og hvorfor forsvinner de nye vi har fått inn i 

klubbene?  Kan det være fordi vi ikke leverer det vi lover? Kan det være fordi noen ikke 

følger med tiden og endrer holdninger og former? Spurte Grethe Christiansen. 

 

Travle mennesker stiller krav når de skal bruke dyrebar tid og energi på noe. De prioriterer, 

og det er forståelig. En gang i blant skal man spørre seg selv hvorfor man gjør det man gjør.  

Hva kan du bidra med for å gjøre en forskjell, og hva vil du bruke det til? 

 

Gjør en forskjell! 

-Jeg håper du er i Rotary fordi du tror på at du kan gjøre en forskjell for noen andre 

mennesker! Vi er 1,2 millioner, og hvis hver enkelt kan gjøre litt, så kan vi sammen nå langt. 

Jeg er i Rotary fordi jeg synes det er interessant, og jeg tror på at jeg kan gjøre en forskjell! 

Men jeg er rotarianer av minst 10 andre, gode grunner også! Sa hun. 

 

-Rusk grundig i de medlemmene som holder på å henfalle til, eller har reaksjonære 

tilbøyeligheter. Fortell med entusiasme og glede om dine opplevelser i Rotary. Jeg lover at det 

smitter, sa Grethe Christiansen. 
!

"#$%&'&(')'*!

+,'-./!0-.!&'!'#$12%!),3!$-45'!6$&.&!12.%&!67!'#$5-45!'#$8!3&4&.!9.&'0&!:0.#)'#-4)&4!;<,',*!=&.!>#3,4!

?2)'@&%'A!


